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Agro 4.0 
Como a 
tecnologia 
está fazendo 
uma revolução 
no campo

gDF mexe em IPTU, ICMS e 
ITBI para turbinar economia

Batizado de Pró-Economia 2, um con-
junto de 34 medidas para incentivar se-
tores produtivos de Brasília foi anun-
ciado ontem pelo Governo do Distrito 

Federal. Como parte do pacote estão 
a redução e a isenção de impostos, 
que devem beneficiar diversos seg-
mentos, e a reabertura do Programa de 

Incentivo à Regularização Fiscal (Refis 
2), que deve beneficiar 90.785 empresas 
e 388.566 pessoas físicas. Alguns pon-
tos do projeto dependem de aprovação 

pela Câmara Legislativa. E a expecta-
tiva é que passem a valer no início de 
2022. No caso do setor imobiliário, ha-
verá redução da alíquota do IPTU, que 

ficará em 1% para imóveis comerciais 
em construção; do ITBI, que será con-
gelado em 1% por 90 dias; e a isenção de 
ICMS na compra de insumos. Página 17

DF exigirá vacinação completa para acesso a shows, festas e jogos

ESTrEIAS 
Lado B da moda e a viagem 
da Disney à América do Sul  Um sonho a mais não faz mal

Animação Encanto e Casa Gucci, 
com Lady Gaga (foto), são atrações 

de hoje nos cinemas. Páginas 26

De avião e ônibus por R$ 3.500: conheça a logística de Bruno Oliveira e 
Gabriel Aurélio, de Brasília a Montevidéu, para a final da Libertadores. Página 23

mendonça perto 
da sabatina

uso da cannabis
na ordem do dia

Críticos da PEC 
dos r$ 400 

veem risco de 
“farra eleitoral”

Para garantir o Auxílio Brasil, diz 
ex-secretário da Receita em entrevista 

no  , governo não precisa adiar 
pagamento de precatórios nem 

furar teto de gastos. Página 3

 Sessão da CCJ do Senado 
que avaliará a indicação ao 

Supremo será marcada para 
a próxima semana. Página 5  

Ato, realizado no Salão verde 
da Câmara dos Deputados, 
defendeu o uso medicinal 

da planta. Página 6

Everardo Maciel:  
“PEC é desastrosa”

Debate promovido pelo Correio 
reuniu autoridades e especialistas 
para avaliar os avanços na 
agropecuária a partir de inovações 
que estão sendo implementadas no 
setor. O programa Agro 4.0, 
da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), foi discutido no evento. 
“Estamos comemorando resultados 
absolutamente extraordinários de 
um programa vencedor”, afirmou 
Carlos Da Costa, do Ministério da 
Economia. Confira as principais 
conclusões do encontro de ontem.
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o show das águas
do Paranoá

A temporada de chuvas intensas no DF levou a Companhia Energética de Brasília 
(CEB) a determinar a abertura de 5cm em duas comportas da Barragem do Lago 
Paranoá. Serão necessárias 18 horas, com o escoamento de 16 mil litros cúbicos de 
água por segundo para manter a cota máxima do lago e evitar o transbordo. Página 19
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Ana Maria Campos / embate à vista 
com Clemente rumo ao tribunal. Página 19

Denise rothenburg / alvo da PeC da 
bengala, stF mira emendas. Página 4 

Luiz Carlos Azedo / lula baixa guarda 
ao comparar merkel a ortega. Página 2

Samanta Sallum / ibaneis rocha terá 
andré Clemente no tCDF. Página 19

Amauri Segalla / Cada vez mais 
brasileiros investem nos eua. Página 12

Presidente da CCJ do Senado concede 
vista coletiva do parecer do líder do 
governo, depois de parlamentares 
alegarem que proposta pode abrir 

espaço fiscal para gastos extras muito 
além do Auxílio Brasil. Página 2
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